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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 19/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie szafek przyłóżkowych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Czy w związku z opisem dotyczącej szafki dwustronnej z blatem bocznym z regulowaną wysokością 

(wymiar zakresu: 70-80 cm x 105-120 cm) za pomocą sprężyny gazowej, czy Zamawiający dopuści 

szafki jednostronne z blatem bocznym z regulowaną wysokością 75-95 cm za pomocą sprężyny 

gazowej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafek jednostronnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy w związku z opisem dotyczącej blatu bocznego z możliwością regulacji kąta pochylenia  

z ogranicznikiem wykonanym z tworzywa, czy Zamawiający dopuści blat boczny bez regulacji kąta?  

Zwracamy uwagę, iż w ten sposób zapewnione jest bezpieczeństwo pacjenta, np. brak ryzyka iż zupa 

zostanie wylana?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafek z blatem bocznym bez regulacji kąta pochylenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy w związku z opisem dotyczącej szafki złożonej z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych 

(1-między górną szufladą i wysuwanym kontenerem i 2 -pod wysuwanym kontenerem np. na buty) 

 i wysuwanego kontenera, czy Zamawiający dopuści szafki złożone z górnej szuflady, jednej dużej 

przestrzeni otwartej (między górną  szufladą a otwieranym kontenerem) i otwieranego kontenera?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy w związku z opisem dotyczącym szerokości szafki, czy Zamawiający dopuści szerokość szafki 

na 60 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną szerokość szafek. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss. Tworzywo CDF Swiss 

stosowane jest zamiennie do tworzywa HPL, które przewyższa również parametrami technicznymi  

i oferuje szerszą gamę kolorystyki.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę wykonaną proponowanego tworzywa. 

 

 


